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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο .- Καθορισμός τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης  79/2011

Σήμερα στις  29 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
6:30 μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 
στο  Δημοτικό  κατάστημα  ,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.5535/21-4-2011 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον 
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους 
αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω 
θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βόγιας Δημήτριος
5. Βαλάρης Γεώργιος 6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος 10. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σιμούλης Θωμάς
19. Στάθης Νικόλαος 20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Σμυρλής Βασίλειος 22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τσιτσές Δημήτριο 24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

1. Καλαγιάς Γρηγόριος 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
3. Τσαγκάλης Αντώνιος
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Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς 
και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο 
(22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

                             
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος 
και ο γεωπόνος του Δήμου Παπακώστας Δημήτριος.

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Δημηνίκος 
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο 
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων 
εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. «Έγκριση πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Αγιάς σαν συνέταιρος σε ευρωπαϊκή 

διακρατική  πρόταση,  με  τελικό  στόχο  την  αξιοποίηση  βιομάζας  που 
αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο του δάσους» για το λόγο ότι υπάρχει άμεση 
και καταλυτική προθεσμία στην συμμετοχή του δήμου.

2. «Συγκρότηση  Επιτροπής  για  την  παραλαβή  ανταλλακτικών  και  βεβαίωσης 
επισκευών  των  οχημάτων  του  Δήμου» για  το  λόγο ότι  πρέπει  άμεσα  για  την 
υπηρεσία  καθαριότητας  να  προβούμε  σε  προμήθειες  ανταλλακτικών  και 
συντηρήσεις των οχημάτων. 

3. «Οικονομική στήριξη και διάθεση του Δημοτικού κάμπινγκ για την φιλοξενία 
ατόμων που θα συμμετέχουν στον ορειβατικό αγώνα “Μαραθώνιος Κισσάβου”» 
για το λόγο ότι υπάρχει καταλυτική προθεσμία στην διοργάνωση του αγώνα και 
την συμμετοχή του δήμου.

4. «Έγκρισης  πρόσληψης  προσωπικού  2ημηνης  απασχόλησης»  για  το  λόγο  ότι 
άμεσα  η  υπηρεσία  καθαριότητας  πρέπει  να  καλύψει  της  ανάγκες  της  σε 
προσωπικό  για  την  εύρυθμη  λειτουργίας  της  και  έως  την  έγκριση  από  το 
Υπουργείο,  του  αιτήματος  του  δήμου  Αγιάς  για  τον  προγραμματισμό 
προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε  ομόφωνα  τη  συζήτηση  των  θεμάτων,  ως 

κατεπείγοντα. 

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Ζιούλη Αναστασία
3. Μπελιάς Αθανάσιος 4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Παπαδημητρίου Νίκος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Περπερής Ευάγγελος 8. Πατσιαβούδης Στέργιος
9. Πραντζίδης Δημήτριος 10. Κοσμάς Νικόλαος
11. Ριζάκης Δημήτριος 12. Χαλάτσης Αντώνιος
13. Ράντζος Νικόλαος 14. Χριστοδούλου Βασίλειος

1. Πλατής Βασίλειος 2. Κυριάκου Αθανάσιος
3. Αλβίζος Δημήτριος 4. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Οικονόμου Στέλιος 6. Γούλης Δημήτριος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Μπαράκος Γεώργιος
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Πριν την συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, ο δημοτικός σύμβουλος της 
μείζονος μειοψηφίας κ. Καλαγιάς Γρηγόριος αποχώρησε από την αίθουσα, σε ένδειξη 
διαμαρτυρία, δηλώνοντας τα εξής:

«Αποχωρώ διότι υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου Αγιάς, μου αρνήθηκαν, μετά  
από  γραπτά  αιτήματα,  να  μου  δώσουν  στοιχεία  που  ζήτησα  σχετικά  με  αποφάσεις  
δημάρχου,  οικονομικής  επιτροπής  και  τιμολόγια  οφειλών  των  πρώην δήμων Αγιάς  
Λακέρειας Ευρυμενών και Μελιβοίας, αναγκάζοντάς με να καταγγείλω το γεγονός και  
στην αστυνομία Αγιάς. Το αίτημά μου το κατέθεσε και ως δημοτικός σύμβουλος και ως  
μέλος της Επιτροπής Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Αφού το  
σώμα δεν δεσμεύεται να δόση εντολή να μου δοθούν αυτά τα στοιχεία εγώ αποχωρώ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 6ο .- Καθορισμός τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης  79/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:
«Με  την  περίπτωση  ζ  της  παρ  1  του  άρθρου  72  του  ν.  3852/10  ορίζεται  ότι  η  
οικονομική  επιτροπή  εισηγείται  προς  το  δημοτικό  συμβούλιο  την  επιβολή  τελών,  
δικαιωμάτων και εισφορών.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή με την υπαριθμ.27/2011 απόφασή  
της, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών άρδευσης

Τα  τέλη  άρδευσης  είναι  ανταποδοτικά  έσοδα  του  Δήμου  και  προορίζονται  να 
καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των 
δεξαμενών και των δικτύων άρδευσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων  
κεφαλαίων. 

Λόγω του διαφορετικού τρόπου άρδευσης,  την πηγή προέλευσης του αρδευτικού 
νερού και  των διαφορετικών καλλιεργειών που έχει κάθε τοπική κοινότητα καθώς και  
αν προσλάβει ο Δήμος υδρονομέα ή όχι, ή τον βάλουν μόνοι τους οι παραγωγοί τα τέλη  
για κάθε τοπική κοινότητα είναι διαφορετικά και θα σας τα παρουσιάσει αναλυτικά ο  
γεωπόνος, υπάλληλος του Δήμου μας κ. Παπακώστας Δημήτρης».

Στη συνέχεια το λόγω πήρε ο γεωπόνος του Δήμου κ. Παπακώστας Δημήτρης που 
παρουσίασε αναλυτικά  την απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που αφορά την 
επιβολή  τελών  άρδευσης,  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  κάποιες  προσθήκες  και 
τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν, και συγκεκριμένα:
1. Στην  ενότητα  που  αφορά  τις  τοπικές  Κοινότητες  Ομολίου,  Στομίου  και 

Παλαιοπύργου, εκεί που ο συντελεστής για τον υδρονομέα είναι 0,03€/ώρα να 
αλλάξει και να γίνει  0,02€/ώρα και η χρέωση γίνεται 0,14€ ανά κυβικό μέτρο 
(0,12€/μ3 για τον Δήμο και 0,02€/μ3 για τον υδρονομέα).

2. Στην  ενότητα  που  αφορά  την  τοπική  Κοινότητα  Μαρμαρίνης,  εκεί  που 
αναφέρεται για τους αρδευτές που θα ποτίζουν απευθείας από την γεώτρηση, η 
τιμή  και  ο  τρόπος  ποτίσματος  να  ισχύσει  αφού πρώτα γίνουν  οι  απαραίτητες 
εργασίες που χρειάζονται για την προστασία του δικτύου άρδευσης.

3. Όπου αναφέρεται ότι στο τέλος της αρδευτικής περιόδου το σύνολο των ωρών 
των αρδευτών δεν θα είναι ίσο με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα 
επιμερίζεται σε όλους τους παραγωγούς, σ’ αυτό προστίθεται ότι αν η διαφορά 
που προκύπτει είναι από βλάβη που θα πιστοποιείται  από τον υδρονομέα και τον 
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τοπικό Πρόεδρος,  τότε ο Δήμος θα συμμετέχει  στην κάλυψη της διαφοράς με 
ποσοστό 5%.

4. Να προστεθεί  ενότητα για  την Κοινότητα Σκήτης που θα τεθεί  σε ισχύ μόλις 
ολοκληρωθεί  η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου και θα αναφέρει  ότι  θα το 
τέλος άρδευσης θα είναι 5,00€/στρέμμα για τους αρδευτές που θα ποτίζουν από 
τους τσιμενταύλακες και ότι εάν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον 
επιβαρύνονται οι ίδιοι.

Ακολούθησαν ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και δόθηκαν απαντήσεις επ’ 
αυτών από τον γεωπόνο του Δήμου κ. Παπακώστα Δημήτρη.

Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής  της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας 
«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος, που είπε τα εξής:
 «Θα  πρέπει  να  υπάρχει  ένας  ενιαίος  κρατικός  φορέας  διαχείρισης  των  υδάτινων 
πόρων, που θα κάνει σωστή διαχείριση προς όφελος των παραγωγών και των Δήμων.
Οι  τιμές  που  εμφανίζονται  στην  εισήγηση  δεν  λαμβάνουν  υπόψη  την  οικονομική  
συγκυρία και τη μείωση του εισοδήματος του αγρότη.
Εμείς σαν παράταξη διαφωνούμε και καταψηφίζουμε τα προτεινόμενα τέλη άρδευσης.
Αντιπροτείνουμε  αλλαγή  των συντελεστών,  ώστε  εκεί  που  η  χρέωση γίνεται  με  την  
κιλοβατώρα  ο παραγωγός να πληρώνει μόνο ότι καταναλώνει. Στις περιπτώσεις που 
το πότισμα γίνεται από πηγές ο παραγωγός να μην πληρώνει».

Ακολούθησε τοποθέτηση του δημοτικού σύμβουλου της ελάσσονος μειοψηφίας 
«Νέοι Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς, που είπε τα  εξής:
«Στην  κοινότητα  Ελάφου  κακώς  προτείνουμε  να  φορολογηθούν  οι  αρδευτές  που  
ποτίζουν από την πηγή στην θέση «Μύλοι», διότι δεν είχε και δεν έχει γίνει κάποια  
παρέμβαση  από  το  Δήμο  μέχρι  σήμερα.  Οι  όποιες  παρεμβάσεις,  έγιναν  από  τους  
αρδευτές.  Στην περίπτωση που ο Δήμος προβεί σε  εργασίες υδρομάστευσης τότε ας 
επιβληθεί κάποιο τέλος άρδευσης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την  υποχρέωση ως προς την 
πρόσκληση των προέδρων των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της  παρ. 7 του άρθρου 95 και παρ. 4 του 
άρθρου  134 αντίστοιχα  του  Κ.Δ.Κ.,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  οι  ανωτέρω 
προσκαλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που 
αφορούν την αντίστοιχη τοπική Κοινότητα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ακολούθησε  ψηφοφορία  επί  του  θέματος  στην  οποία  υπερψήφισαν τα  τέλη  οι 
Πρόεδροι μόνο για τη δημοτική ή τοπική Κοινότητα που τους αφορά:
1. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Στομίου  κ. Αγγελακόπουλος Ρίζος.
2. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης  κ. Ράντζος Νικόλαος.
3. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου κ. Πατσαβούρας Ιωάννης.
4. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Νερομύλων κ. Χριστοδούλου Βασίλειος.
5. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Ελάφου κ. Κοσμάς Νικόλαος.
6. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου κ. Λάμπρου Ευάγγελος.
7. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Ποταμιάς κ. Χαλάτσης Αντώνιος.
8. Ο Πρόεδρος για την δημοτική Κοινότητα Αγιάς κ. Πατσιαβούδης Στέργιος.
9. Η Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Αετολόφου κα Ζιούλη Αναστασία με την 

παρατήρηση ότι διαφωνεί με την ύπαρξη υδρονομέα, αν αυτός χρειασθεί.
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10. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Μελιβοίας κ. Μπελιάς Αθανάσιος.
11. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας κ. Ριζάκης Δημήτριος.
12. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Σκλήθρου κ. Πραντζίδης Δημήτριος.
13. Ο Πρόεδρος για την τοπική Κοινότητα Σκήτης κ. Περπερής Ευάγγελος.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία μεταξύ των δημοτικών συμβούλων 
στην  οποία  υπερψήφισαν  τα  τέλη  είκοσι  τρεις  23  δημοτικοί  σύμβουλοι  και 
καταψήφισε ένας (1).

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας 
υπόψη:
• τις διατάξεις του Β.Δ/τος 24-09-/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενον 

νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων».
• τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων 

δήμων και κοινοτήτων»
• τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80.
• τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων.
• την υπαριθμ.27/2011 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
• τις τροποποιήσεις που επήλθαν επί της αρχικής εισήγησης, μετά από προτάσεις 

τοπικών Προέδρων και δημοτικών συμβούλων

Με ψήφους 23 υπέρ και 1 κατά 
και  με  τη  θετική  ψήφο  όλων  των  παρόντων  Προέδρων  των  τοπικών  και 
δημοτικών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει  τα  τέλη  άρδευσης,  που θα  ισχύουν  στο εξής  στο Δήμο Αγιάς,  ανά 
δημοτική και τοπική Κοινότητα, ως παρακάτω:

Τοπικές Κοινότητες Ομολίου – Στομίου - Παλαιοπύργου.
Αρδεύονται, περίπου 5.500 στρ. καλλιεργούμενης γης, από τα οποία περίπου 4.500 
στρέμματα  είναι  φυτά  μεγάλης  καλλιέργειας  (σιτηρά,  τριφύλλια  κλπ.)  και  1.000 
περίπου στρέμματα δεντροκαλλιεργειών (ακτινίδια, ελιές, κάστανα κλπ). 
Η άρδευση γίνεται από τέσσερα (4) αντλιοστάσια που βρίσκονται στην παλαιά κοίτη 
του Πηνειού Ποταμού.
Η χρέωση για το ανωτέρω σύστημα άρδευσης θα είναι: 
Πάγιο 1,5€ ανά στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες που θα προκαταβάλλεται μαζί με 
την αίτηση για άρδευση και για τις μεγάλες καλλιέργειες που ποτίζονται με καρούλια 
η μπεκ, η χρέωση θα είναι 2,8€ την ώρα (2,6€/ωρα για τον Δήμο και 0,20€/ωρα για 
τον υδρονομέα), ενώ για τα περιβόλια που ποτίζονται με σταγόνες η χρέωση θα είναι 
0,14€ ανά κυβικό μέτρο (0,12€/μ3 για τον Δήμο και 0,02€/μ3 για τον υδρονομέα). 

Οι αρδευτές που χρησιμοποιούν για το ίδιο αγροτεμάχιο ταυτόχρονα δύο η παραπάνω 
αρδευτικά συγκροτήματα (καρούλια ή μπεκ), η χρέωση θα γίνεται για κάθε αρδευτικό 
συγκρότημα χωριστά ακόμα και αν συνδέονται από μια παροχή νερού.
Στις καλλιέργειες όπου η άρδευση γίνεται με καρούλι – μπεκ το ακροφύσιο (πίπα) 
δεν πρέπει να είναι παραπάνω από νούμερο είκοσι (20), ενώ στις καλλιέργειες όπου η 
άρδευση γίνεται με σταγόνα τα ακροφύσια δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 150 λίτρα ανά 
ώρα (νούμερο μπεκ έως 150).

Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης.
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Η  αρδευομένη  έκταση  είναι  περίπου  200  στρέμματα  με  δεντροκαλλιέργειες  και 
κηπευτικά και ποτίζονται από δεξαμενή χωρητικότητας 550μ3 η οποία γεμίζει από 
πηγή και από δυο αρδευτικές γεωτρήσεις. 
Η χρέωση των αρδευτών με το ανωτέρω σύστημα θα γίνεται με την ώρα ποτίσματος 
και  τιμή  4€/ώρα.  Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  και  ο  υδρονομέας  ο  οποίος  θα 
αμείβεται με 1,5€/ώρα. 

Όποιος αρδευτής θελήσει  να ποτίσει απευθείας από την γεώτρηση επειδή δεν του 
επαρκεί η πίεση από την δεξαμενή τότε θα χρεώνεται με την κιλοβατώρα από την 
ένδειξη του μετρητή με τιμή 0,17€/κιλοβατώρα (0,12€/κιλοβατώρα για τον Δήμο και 
0,05€/κιλοβατώρα για τον υδρονομέα).
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Αυτός ο τρόπος άρδευσης θα ισχύσει αφού γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο 
δίκτυο.

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου.
Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  η  χρέωση  θα  είναι 
0,12€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Στην τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου οι αρδευτές δεν χρησιμοποιούν υδρονομέα.

Τοπική Κοινότητα Νερομύλων.
Ποτίζονται από πηγές περίπου 170 στρέμματα δεντροκαλλιέργειες (κάστανα, μήλα, 
κεράσια κλπ). 
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα). Αν οι 
αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι. 

Από  την  υδρευτική  γεώτρηση  στη  θέση  «Μετσίτι»  ποτίζονται  περίπου  100 
στρέμματα μηλιές και κερασιές. 
Για  τους  αρδευτές  που  ποτίζουν  από  την  γεώτρηση  η  χρέωση  θα  είναι 
0,12€/κιλοβατώρα. 
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
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Αν  χρησιμοποιηθεί  υδρονομέας  η  χρέωση  θα  είναι  0,17€/κιλοβατώρα 
(0,12€/κιλοβατώρα για τον Δήμο και 0,05€/κιλοβατώρα για τον υδρονομέα).

Τοπική Κοινότητα Ελάφου
Η άρδευση γίνεται από δυο αρδευτικές γεωτρήσεις στην θέση «Αμυγδαλιά» και στην 
θέση «Γρίβα».
Όσοι αρδευτές ποτίζουν από τις γεωτρήσεις η χρέωση θα είναι 0,12€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού. 
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υδρονομέας η χρέωση θα είναι 0,17€/κιλοβατώρα 
(0,12€/κιλοβατώρα για τον Δήμο και 0,05€/κιλοβατώρα για τον υδρονομέα).

Για τους παραγωγούς που ποτίζουν από την πηγή στην θέση «Μύλοι» η χρέωση θα 
είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι.
Η χρέωση των αρδευτών θα ισχύσει αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις 
στο αρδευτικό δίκτυο.
 

Τοπική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου.
Από  την  πηγή  στη  θέση  «Στέρνα»  ποτίζονται  περίπου  100  στρέμματα 
δεντροκαλλιέργειες.
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Στην περίπτωση που γίνει  χρήση και της γεώτρησης, στα πέντε ευρώ το στρέμμα 
(5,00€/στρέμμα), οι αρδευτές θα επιβαρυνθούν και τις κιλοβατώρες με χρέωση 0,12€/
κιλοβατώρα
Αν στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι.

Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς.
Από τις πηγές στις θέσεις «Καμάρα», «Καμπυλαγάς», «Στέρνα», «Αγ. Γεώργιος» και 
«Αηλιάς» ποτίζονται περίπου 130 στρέμματα δεντροκαλλιέργειες.
Η χρέωση γι’ αυτούς του αρδευτές θα είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα). 
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι.

Για τους αρδευτές  που ποτίζουν από την γεώτρηση στη θέση «Αγ. Αθανάσιος» η 
χρέωση θα είναι 0,12€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
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Αν στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Αν  χρησιμοποιηθεί  υδρονομέας  η  χρέωση  θα  είναι  0,17€/κιλοβατώρα 
(0,12€/κιλοβατώρα για τον Δήμο και 0,05€/κιλοβατώρα για τον υδρονομέα).

Δημοτική Κοινότητα Αγιάς
Η άρδευση γίνεται με νερά από την πηγή στην θέση «Μάνα Νερό» και αρδεύονται 
περίπου 300 στρέμματα με δεντροκαλλιέργειες.  
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι.

Τοπική Κοινότητα Αετολόφου.
Η άρδευση  γίνεται  από  τρεις  (3)  αρδευτικές  γεωτρήσεις  στις  θέσεις  «Κοκκίνες», 
«Αλώνια» και «Τσαΐρι». 
Η χρέωση των αρδευτών θα είναι 0,12€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Αν  χρησιμοποιηθεί  υδρονομέας  η  χρέωση  θα  είναι  0,17€/κιλοβατώρα 
(0,12€/κιλοβατώρα για τον Δήμο και 0,05€/κιλοβατώρα για τον υδρονομέα).

Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας
Η άρδευση γίνεται από αρδευτικές γεωτρήσεις στις θέσεις «Μαλάτη», «Ασπρόγια», 
«Κουτσουπιά», «Γκούτζιμπο» και «Ψιλή Ράχη». 
Αρδεύονται κυρίως δενδροκομικές καλλιέργειες. 
Η χρέωση των αρδευτών θα είναι 0,12€/κιλοβατώρα.
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Αν  χρησιμοποιηθεί  υδρονομέας  η  χρέωση  θα  είναι  0,17€/κιλοβατώρα 
(0,12€/κιλοβατώρα για τον Δήμο και 0,05€/κιλοβατώρα για τον υδρονομέα).

Όσοι αρδευτές ποτίζουν από την πηγή στην θέση «Αγ. Τριάδα» (Αύλακας Βελίκας), 
η χρέωση θα είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι.

Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας.
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Το πότισμα γίνεται από δυο δεξαμενές στις θέσεις «Ξάνοιγμα» και «Μετόχι». 
Η δεξαμενή στη θέση Ξάνοιγμα δέχεται τα νερά από μια αρδευτική γεώτρηση και η 
δεξαμενή  στη  θέση  «Μετόχι»  δέχεται  τα  νερά  από  δυο  αρδευτικές  γεωτρήσεις. 
Επειδή το νερό από τις δεξαμενές ρέει στο δίκτυο με την βοήθεια αντλιοστασίου η 
χρέωση στους αρδευτές θα γίνεται ανά κιλοβατώρα, λόγω διπλής άντλησης, με τιμή 
0,15€/κιλοβατώρα. 
Προτού  ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος,  οι  αρδευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
ειδοποιήσουν  τον  πρόεδρο  της  τοπικής  κοινότητας  ώστε  να  σημειωθεί  η  αρχική 
ένδειξη του μετρητή του ρολογιού.
Αν  στο  τέλος  της  αρδευτικής  περιόδου  το  σύνολο  των  ωρών των  αρδευτών  δεν 
ισούται με τις ενδείξεις του μετρητή, τότε η διαφορά θα επιμερίζεται σε όλους τους 
παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο υδρονομέας πιστοποιούν ότι η 
αυτή  η διαφορά προέκυψε  από βλάβη,  ο  Δήμος  θα  συμμετέχει  στην κάλυψη  της 
διαφοράς με ποσοστό 5%.
Αν  χρησιμοποιηθεί  υδρονομέας  η  χρέωση  θα  είναι  0,20€/κιλοβατώρα 
(0,15€/κιλοβατώρα για το Δήμο και 0,05€/κιλοβατώρα για τον υδρονομέα).

Για τους αρδευτές που ποτίζουν από την γεώτρηση στη θέση «Μπραΐμι» η χρέωση θα 
είναι 5€/ώρα.
Αν χρησιμοποιηθεί υδρονομέας η χρέωση θα είναι 7€/ώρα (5€/ώρα για τον Δήμο και 
2€/ώρα για τον υδρονομέα).

Όσοι  αρδευτές  ποτίζουν  από  την  λιμνοδεξαμενή  στη  θέση  «Μελίσσια»  είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν υδρόμετρα διότι η χρέωση γίνεται με το κυβικό μέτρο που θα 
καταναλώνουν και με τιμή 0,18€ ανά κυβικό μέτρο (0,18€/μ3).

Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου.
Η άρδευση γίνεται με τσιμενταύλακες.
Η χρέωση για τους αρδευτές θα είναι πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι. 

Τοπική Κοινότητα Σκήτης.
Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου και παραδοθεί για χρήση 
στους αρδευτές, θα ισχύσει χρέωση πέντε ευρώ το στρέμμα (5,00€/στρέμμα).
Αν οι αρδευτές χρησιμοποιήσουν υδρονομέα, θα τον επιβαρυνθούν οι ίδιοι. 

Μειοψήφισε  ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας 
«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Η Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Αετολόφου, κα Ζιούλη Αναστασία, ψήφισε 
θετικά  ως  προς  τον  συντελεστή  των  τελών,  αλλά  διαφώνησε  με  τη  χρέωση  που 
προβλέπεται για υδρονομέα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος
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